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COMUNICADO AO MERCADO 

 

GPA ANUNCIA EXECUTIVOS PARA MULTIVAREJO 

 
São Paulo, 20 de janeiro 2016 - A Companhia Brasileira de Distribuição (“CBD”) anuncia aos 
seus acionistas e ao mercado em geral que o Comitê de Recursos Humanos aprovou a 
indicação de Luis Moreno para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Negócios (CEO) do 
Multivarejo – segmento que reúne as operações de varejo alimentar da Companhia. Com a 
aprovação, seguindo os trâmites de governança da Companhia, a indicação do executivo será 
submetida à aprovação do Conselho de Administração do GPA em reunião já agendada para o 
dia 26 de janeiro de 2016.  
 
A empresa também informa a contratação de Marcos Samaha, que passará a ocupar a 
posição de Diretor de Operações (COO) do Multivarejo.  
 
Para Ronaldo Iabrudi, Diretor Presidente do GPA, as nomeações fazem parte da estrutura 
organizacional definida para o Multivarejo com operação distinta entre os formatos, ao mesmo 
tempo em que irão contribuir com a integração entre os negócios. “Os executivos possuem 
relevantes experiências no varejo que, somadas ao modelo definido para o Multivarejo, irão 
reforçar o posicionamento e diferenciação de cada formato. Adicionalmente, essa estrutura 
organizacional também permitirá avançarmos nos processos de captura de sinergias”, declara 
Iabrudi.  

 
Estarão diretamente subordinadas a Luis Moreno, CEO do Multivarejo, as operações do Extra, 
Pão de Açúcar e de Proximidade (Minimercado Extra e Minuto Pão de Açúcar. Também 
estarão sob sua responsabilidade as áreas de Compras & Marcas Próprias, Finanças e 
Recursos Humanos. 
 
O executivo Marcos Samaha, Diretor de Operações, também irá responder ao novo CEO e 
terá a responsabilidade pela gestão das áreas de Pricing, Tecnologia da Informação, 
Comercial, Logística/ Supply Chain, Desenvolvimento de Vendas e Clientes (DVC), Prevenção 
& Perdas e Manutenção & Expansão do Multivarejo.  
 
Sobre os executivos:  
 
- Luis Moreno: Espanhol, formado em Administração & Comércio Internacional pela 
Universidad de Salamanca, tem ampla experiência na liderança de grandes companhias do 
varejo em diversos continentes. O executivo vinha ocupando a posição de CEO do Libertad 
(Casino), na Argentina, desde julho de 2014. Anteriormente já exerceu posições de destaque 
em varejistas globais como Carrefour, Ahold e Walmart.  
 
- Marcos Samaha: Brasileiro, graduado em Psicologia e Pós-graduação em Administração 
pela FIA, o executivo possui larga experiência à frente de grandes companhias, incluindo 
varejistas, como o Walmart, onde esteve na presidência da filial no Brasil, de 2010 a 2013. 
Recentemente, ocupava a presidência da Jequiti Cosméticos.  


